Účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Viete kedy sa máte registrovať podľa § 7a zákona o
DPH? Viete aké máte práva a povinnosti pri daňovej
kontrole na daň z pridanej hodnoty?
Naša lektorka má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravená odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

Lektorka:

JUDr. Oľga Groszová
daňová poradkyňa SKDP

Miesto konania:

Penzión Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je
Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión
Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín:

15. 5. 2018 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/7581 600
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk;
www.velmax.sk

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018
Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci.
Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty
k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania tovarov a služieb),
pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto vedie evidenciu
k DPH lebo tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr
zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva
a povinnosti pri daňovej kontrole)
Program:
1. Miesto dodania:
a) pri dodaní tovaru
b) pri dodaní služby
c) vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby
2. Vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona
o DPH:
a) povinnosť podať súhrnný výkaz
b) čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze
3. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. a-j zákona o
DPH najmä po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie
poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie
(nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie ,
4. Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty:
a) práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole
b) skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu
c) sankcie uložené správcom dane
5. § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných
služieb pri vývoze/dovoze
6. Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019-zákon
č.112/2018 Z. z.
7. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

JUDr. Oľga Groszová
lektorka

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 15. 5. 2018 v priestoroch penziónu Radlinka na
Radlinského ulici v Prešove.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 14. 5. 2018.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri
platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet
organizátora do 11. 5. 2018 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade
zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15
7500 0000 0040 1490 3399) uveďte VS: 150518, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v
kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade
poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Cena bez DPH
Úhrada na účet
do 11. 5. 2018
Platba v
hotovosti
15. 5. 2018

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie, obed podávaný v
priestoroch reštaurácie penziónu Radlinka.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

I
Ing. Stanislav Handzuš - konateľ
Záväzná prihláška na seminár
Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

Obchodné meno: ................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …............................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: .......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:...................................................................................................
Meno účastníka:...................................................................................................
Spôsob platby: ….................................................................................................
Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399
Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Tel.: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk

Pripravované semináre:
Seminár

Ochrana osobných údajov
podľa nových pravidiel
Novela Zákonníka práce
od 1. 5. 2018
Kurz vizážistiky
(prezentačná verzia)
Obchodný zákonník a jeho
prepojenie na účtovníctvo,
vlastné imanie, fondy,
konateľ, spoločník, zmluvné
vzťahy, fakturácia, sankcie

Lektor/ka

Dátum konania Miesto konania

Ing. Pavol Kukučka

4. 5. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

RNDr. Jana Motyčková

16. 5. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Zuzana Suszter

19. 5. 2018

Školiaca miestnosť,
Velmax, s. r. o.
Budovateľská 38,
Prešov

Ing. Bc. Jana Acsová

6. 6. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní k
dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach.

Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného,
mzdového účtovníctva a kurzov vizážistiky.

